A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre
vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és
működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes
szövege
a Budapest és az agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes
fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a Magyarország filmszakmai
támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő
módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény
a sportról szóló 2004. évi I. törvény
a 2020. évi Dubaji Világkiállításon történő magyar megjelenés sikeres megvalósításához, továbbá
egyes nemzetközi nagyeseményekhez kapcsolódó rendelkezésekről szóló 2019. évi XIV. törvény
a budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvény
a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
a tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet
a Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet
a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított
közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet
a budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a kiemelt nemzetközi
sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról
175/2019. (VII. 16.) Korm. rendelet
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a 2019. évben Budapesten zajló World Urban Games sportesemény és a 2022. évi magyar-szlovák
közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság megrendezéséhez szükséges egyes
létesítmények megvalósítását szolgáló kiemelten közérdekű beruházások helyszínének
meghatározásáról szóló 63/2019. (III. 27.) Korm. rendelet

a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programmal, valamint egyéb dél-pesti és északcsepeli beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint az egyes
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.
(XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 42/2018. (III. 13.) Korm. rendelet

a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.)
Korm. rendelet
az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM
rendelet
a Budapest Fejlesztési Központ létrehozásáról, a kiemelt budapesti állami magasépítési
beruházások megvalósításának felelősségi rendjéről, valamint a budapesti városfejlesztési,
várostervezési, urbanisztikai, városkutatási és közlekedéstervezési feladatok, továbbá a
nemzetközi sportesemények megpályázásával és megrendezésével összefüggő feladatok
ellátásáról szóló 1063/2020. (II. 26.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sportpályázatokért felelős kormánybiztos
kinevezéséről és feladatairól szóló 1250/2018. (V. 25.) Korm. határozat
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Programról szóló 1839/2016. (XII. 23.) Korm.
határozat
a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program, valamint egyéb dél-pesti és észak-csepeli
beruházások előkészítése és megtervezése érdekében szükséges intézkedésekről szóló
2016/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a Budapest Diákváros - Déli Városkapu
Fejlesztési Program megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló 1242/2019. (IV. 30.) Korm.
határozat
a World Urban Games megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló
1540/2018. (X. 30.) Korm. határozat
a 2023. évi IAAF Atlétikai Világbajnokság megrendezése és az atlétikai központ megvalósítása
érdekében szükséges további feladatokról szóló 1819/2019. (XII. 30.) Korm. határozat
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a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése érdekében szükséges intézkedésekről szóló
1098/2017. (III. 6.) Korm. határozat
a kiemelt budapesti közösségi fejlesztések keretében a fővárosi közúthálózat fejlesztésének egyes
elemeiről szóló 1693/2018. (XII. 17.) Korm. határozat
az UEFA 2020 labdarúgó Európa-bajnokság megrendezéséhez kapcsolódó egyes intézkedésekről
szóló 1506/2019. (VIII. 23.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról
szóló 1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat
egyes kiemelt projekteknek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési
keretében előkészítési célú projektként történő nevesítéséről, valamint az Integrált
Közlekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló
1247/2016. (V. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1563/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
a budapesti vasúti pályaudvari rendszer fejlesztésének irányairól szóló 1564/2018. (XI. 10.) Korm.
határozat
a budapesti elővárosi gyorsvasúti vonalak (HÉV) egységes rendszerben történő fejlesztéséről szóló
1565/2018. (XI. 10.) Korm. határozat
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